ACTA REUNIÓ CONSELL DE JOVES 07/11/2019
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Presentació de persones, entitats assistents i regidora.
Què és un Consell de Joves? Dinàmica.
Propostes.
Torn de paraules.

1) PRESENTACIÓ DE PERSONES, ENTITATS ASSISTENTS I REGIDORA.
Assistents/es de la reunió:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rosa Ortega: Regidora d’ Infància, Joventut i persones grans.
Cristina Cano, coordinadora programa de Joventut de l’Ajuntament de Manresa
Laura, Tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Manresa
Teresa Martin, pla ocupació Ajuntament de Manresa
Guillem Farré, Cap Agrupament Cardenal Lluc
Pau de la Heras: Cap Agrupament Cardenal Lluc i cap de joves de entre 15 i 17
anys.
Alphonso Valder: Treballador de Mosaic. Responsable de joves al club social de
entre 18 i 25 anys.
Mireia: Representant del Vic Remei. Cap de joves de entre 6 i 18 anys.
Caterina Armengol: Representant del Vic Remei. Cap de joves de entre 6 i 18 anys.
Gerard: Representant Esplai Minuatx.
Sandra Garcia: A títol individual.
Cristian Lozano: A títol individual.
Marc Orriols: Representant de Tarima.

2) REUNIÓ
La Regidora Rosa Ortega es presenta i demana a la resta de grup per què creuen que
falta gent que hauria de ser allà. Demana quin creuen que és el problema pel qual hi
ha poca gent en aquella reunió i aquestes siguin poc variades, ja que la majoria són
representants de agrupacions de Esplais, Caus i Mijacs amb idees molt semblants, i la
majoria, també, són persones de entre 20 i 30 anys.
Les joves contesten que creuen que un dels principals motius és que no sabien els
objectius de trobar-nos aquell dia.

La Rosa demana quina idea tenen les persones joves assistents dels
polítics. Demana si els veuen amb una mirada de llunyania i la majoria
van contestar que sí. La Rosa explica que ella des de que és Regidora entén que
l’ajuntament som totes i que els polítics són persones reals, com ella, i que li agradaria,
a partir del Consell de Joves sobretot, arribar a tenir una proximitat molt més directe
amb la joventut de Manresa. Ella demana al grup què els hi agradaria canviar.
La Caterina contesta que Manresa és una ciutat amb molt moviment de lleure i troba
que no està gens reconegut. La Regidora vol contribuir a canviar aquest aspecte.
La Cristina explica que comparteix que el Consell de Joves no ha tingut uns objectius
clars, però que el principal objectiu és crear un espai per fer de vincle directe entre les
joves i l’ajuntament.
La Rosa creu que l’objectiu del Consell de Joves es crear un òrgan de participació, i
demana ajuda per crear aquest òrgan. Un òrgan que ha de ser eficaç, efectiu i
productiu. El Consell, per exemple, podria venir al Ple del Ajuntament i participar.
La Caterina demana si les persones que formen el Consell de Joves han de ser joves i la
Cristina contesta que sí, en principi seria dels 16 als 25, però poden entrar persones
més grans.
La Regidora interpel·la als assistents demanant quina és la funció de la Regidora i quina
és la funció de les Tècniques. La gent no ho sap gaire, en general es creu que la Cristina
és la que dona la cara. Pensen que les tècniques plantegen els projectes i activitats i la
Regidora dóna l’”OK”.La Rosa explica que sí, que aquesta és una de les funcions, però
que les regidores decideixen molt més que les tècniques. La veu de la Regidora és la
veu de les joves als Plens.
El Marc contesta a la pregunta de la Regidora explicant que la Regidora és la que marca
les línies polítiques i les tècniques són les que les executen.
La Cristina explica que aquest Consell seria un Consell Municipal de Joves perquè, a
diferència d’un Consell de Joves, estaria adscrit al Ajuntament com a òrgan participatiu
i representant a tota la ciutat.
La Mireia demana que si venen com a representants de la seva entitat però es
tractarien llavors temes per a tota la ciutat. La Cristina li contesta que sí, que poden
venir joves tant representant una entitat com joves a títol individual (cosa que fa un
temps no es podia) però que actualment el consell està obert a persones joves de tota
la ciutat.
La Cristina explica que ha preparat una dinàmica perquè les persones de la reunió (les
joves) diguin què creuen que poden i volen aportar al Consell i què n’esperen d’aquest
Consell de Joves, però el Pau explica que ell no pot contestar aquestes preguntes ja

que ell no està allà a títol individual, sinó que representa a un nombre alt de joves i
que no pot parlar per elles ja que no ho han parlat abans amb la seva entitat. Per tant,
creu que no té sentit dir uns objectius si només són 10 joves. És poc representatiu.
La Regidora està d’acord en que la gent de la reunió és poc representativa i demana
qui falta perquè sigui representatiu. Les joves contesten que falten les racialitzades,
les joves de menys de 20 anys i altres perfils de joves diferents.
El Guillem creu que aquest hauria de ser un espai de consens on tothom posa en comú
el que ha dit i han decidit a cada entitat.
La Sandra creu que aquestes persones que han vingut representant una entitat
podrien ser les portaveus de la seva entitat. Creu que el Consell seria un espai on
posar en comú les idees de cada entitat que expressen les portaveus i les persones que
venen a títol individual.
La Cristina explica que això que ha dit la Sandra seria l’objectiu principal: donar veu a
les diferents necessitats, inquietuds o propostes de diferents col·lectius de joves i
jove a títol individual.
La Rosa explica que per enquestes s’ha detectat que hi ha una visió negativa dels
polítics i vol que s’aprofiti el Consell de Joves per canviar aquesta visió. Ella vol
convèncer a la resta del govern que s’ha de posar la vista de les joves a tot arreu.
Ella diu que el seu “encàrrec” en aquests 4 anys es d’escoltar a les persones joves i
donar veu a les seves propostes i opinions. Explica que des de l’Ajuntament
necessiten els i les joves per saber les demandes del col·lectiu. Demana que la facin
servir a ella com a portaveu de les joves.
La Rosa explica que avui la reunió serveix per trencar el gel i per decidir si el CJ es
constitueix com a tal o bé es decideix no constituir-se o transformar-se.
La Cristina explica que un dels temes que preocupa des de la Regidoria de Joventut és
que les entitats de lleure disposen de places becades per joves en situació de risc i la
majoria no s’omplen. Ella creu que això s’hauria de treballar des del Consell perquè
han arribat moltes persones joves a Manresa per quedar-s’hi a viure i creu que seria un
repte intentar fer del lleure un espai més inclusiu i acompanyar aquestes persones des
de la xarxa d’entitats ja existents.
La Caterina explica que una problemàtica important es que l’Ajuntament no dóna
habitatge als nouvinguts sense recursos. S’hauria de fer una demanda per aconseguir

habitatge per aquestes persones ja que s’està ocupant habitatges buits
perquè l’Ajuntament no els facilita un lloc per viure.
La Laura explica que és important que des de les entitats es faci un bon
acompanyament a les persones nouvingudes perquè no acabin marxant al poc temps
de participar-hi. La Cristina diu que els Mijacs, Esplais, Caus... són espais integradors
molt importants. Explica que, com bé diu la Laura, hem d’acompanyar a aquestes joves
per intentar ajudar-les a integrar-se. I això és el lleure inclusiu i la Caterina contesta
que el problema és que les persones majors de 18 anys no poden entrar als
esplais/caus...
El Gerard creu que el CJ podria ser un espai per generar propostes i fer-les arribar,
com a conjunt fort, a l’Ajuntament. La seva utopia és poder “unir les 2 Manreses”: ell
opina que hi ha la Manresa de les Escodines, la Balconada, Sagrada Família... i hi ha la
Manresa de més cap al centre i li agradaria “unir-les” a les dues.
La Sandra explica que a Manlleu (d’on ella és) només es reunia una gent molt concreta
i molt poc variada i elles eren les que tenien l’únic contacte amb l’Ajuntament i les que
muntaven totes les festes, per això mateix seria interessant que al Consell hi haguessin
perfils més variats perquè com més tipus de persones hi hagi, més idees I més
representativitat ciutadana.
Al Pau li sembla bé la idea del Consell de Joves i creu que l’ideal seria fer una següent
reunió convidant més gent i amb uns objectius clars.
La Caterina demana que si com a CJ es podria tractar el tema de l’habitatge i si fos així,
pregunta si des de l’Ajuntament se’ls hi faria cas.. La Laura comenta que si el CJ creu
necessari treballar en aquesta direcció es pot fer alguna campanya al respecte. La
Caterina diu que no sap si vol formar part d’aquest espai en el cas que les demandes
que ella considera prioritàries no siguin possibles i comenta que en base a la seva
experiència, les vegades que ha treballat des de les vies facilitades per l’Ajuntament,
l’esforç ha estat en va i en canvi quan ho ha fet per altres vies, sense l’Ajuntament, ha
assolit de forma més efectiva els objectius. Una altra demanda seria que la policia no
pari a totes les joves racialitzades.
El Guillem creu que el primer pas és saber si totes estan d’acord i volen seguir i
intentar portar més gent.
El Marc comenta que aquesta reunió li està recordant a la reunió del CJ de l’any
anterior i diu que el problema és que sempre acaba venint la mateixa gent i que no es
concreten uns objectius a assolir.

La Rosa demana si creuen que és necessari, doncs, el CJ i el Marc
contesta que el Consell ha de ser-hi, és necessari.
L’Alf creu que falta gent inactiva i el Christian contesta que es pot motivar a aquesta
gent.
La Rosa explica que s’han de posar deures (tothom) i portar-los fets a la següent
reunió.
El Marc demana com ha de funcionar el Consell i la Cristina explica que quan s’enviï
l’acta de la reunió es formularan quatre preguntes clau on els i les participants puguin
proposar la seva idea de com ha de funcionar el Consell Municipal de Joves de
Manresa: periodicitat de les trobades, organització interna, etc. Al final es proposa que
els deures per la pròxima reunió seran portar més gent, més propostes, més demandes
i que el grup sigui més representatiu de la ciutat de Manresa.

CONCLUSIONS
-

-

-

Objectiu del Consell de joves:
1. Espai de participació per tal donar veu a les diferents necessitats,
inquietuds i / o propostes de les persones joves, ja sigui
individualment o com a representats d’entitats.
2. Ser un espai per generar propostes i demanar com a conjunt fort
aquestes propostes a l’ Ajuntament.
Algunes necessitats sorgides:
1. Lleure inclusiu
2. Habitatge a les persones joves nouvingudes que viuen en
pisos ocupats.
3. Falta més representativitat/ diferents tipus de joves.
Deures
1. Entre tots i totes animar a més persones joves, perquè
formin part del consell, i el grup sigui més representatiu.
2. Establir el funcionament, organització i freqüència de
trobada.

La pròxima trobada serà el dijous 16 de gener de 2020, a les 19:00h.
Sense cap més comentari es tanca la sessió! Moltes gràcies per l’assistència!

